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 عن الدنيا وبيان حاهلا وحال الناس معها
 

 أمحد بن حممد املحضار للحبيب
 بصاحبها املسمني أمجعني نفع اهللا

 آمني اللهم آمني 
 



 ٢
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعـىل الـه وصـحبه
 : وبعد,  وسلم

محـد بـن ل ساللة األفضل احلبيب أفهذه مقامة الفهامة احلبيب الفاض
رسارهم يف أبـ  بكـر بـن سـامل نفـع اهللا هبـم وبن الشيخ أيباحممد املحضار  

 : آمني يف الدارين 
 و فيهاحوادث الدنيا وحمبة الناس هلا 

وفقـه غيها إال من  من رونقها ووبأهنا سحرة الناس برونقها وال ينجو
اهللا ومن اختذها مزرعة اآلخرة يستدل هبا الشخص اللبيب إىل ربـه الـسميع 

 اشـتاق إىل امـم تباع سيدنا حممد النبي احلبيب صىل اهللا عليه وسلاالقريب و
 يل ولكـم و له وصحبه أهل املحبة والقريـب جعـل اهللاآوطنه غريب و عىل 

 . وفر نصيب آمني اللهم آمنيولوالدينا من املحبة نبينا أ
 يف بعـض تأحـرض: و يدعي وجياوب , قال الذي يقول وال يراقب 

  كلقمتـي, يف طلب معـايش , بعد ما سهرت ليلتي , دوايت واألقالم , األيام 
عزمت عـىل ثم إين , حالته مغبوطة : من رأين قال , وأنا مثل الشاة املربوطة 

 حـني عـدم فيهـا, وفارقت جهـات حـرضموت ,  األجريواحرض , املسري 
واسـنت , حتى شـافوا املـوت األمحـر ,  وحالت عىل أهلها الوقوت تالقو

ويبست البقول والـبالد , وعدمت السيول والنخل معاد أثمر , املال وأغرب 
,  , وحرفتها باحلرافباقي اجلهات بون وبينها وبني جاراهتا , وال فيها عيون 

ــا ال, يف تلــك األطــراف , وال عــاد ســلكوا األرشاف  ــساء و ظهــر فيه , ن



 ٣
وشـاعت , وعدموا السالطني وكثـروا الـشياطني , تسلطوا أهل الغناء و

 وركبـت ذواة , وال عاد سلك إال من بطل فيها وال عدل , حيلة أهل احليل 
وامـتألت , وكثـروا األرذل , بائـل عابتـه الق, عىل البعـري البـازل , الغازل 

نـه ال جيـري مـن هـذه و رأينـا أ, البيوت أرامل من جور الغال و البال النازل 
و كثــر اخلبــب وارتكــاب العطــب يف طلــب الــسبب , النوائــب إال املــسري 

نـدور , وهنضنا هنضة األبطـال , عنا األهل والولد دوو, فتجهزنا من البالد 
فأما اجلاه , وقصدنا اجلاه واملال , يف الشمس والضالل , عىل الدنيا باخلالل 

نطلـع , نـضباط و الزاد يف غاية اال ,وعربنا الطريق بالنشاط , عىل كل حال 
حتى أدتنـا , ندعس الوعر والسهل , ومن حمل إىل حمل , وننزل جبل , جبل 

بعد تلك , ونزلنا الساحل , للتعب واألخطار , إىل أطراف البحار , األقدار 
ودخلنـا املكـال , من عند جممع البحـرين ,  بالبقريونفضنا أكياس , املراحل 
َمسلمني  فوجـدنا , و سهنا املالحظة من املحبـني , عشية مفكرين وجلسنا , ُ

ومـالوا إىل , و تركوا ما كان للضيف من احلقوق , الناس قد تناسوا احلقوق 
, وطالت عندنا الفكر , وقوة احللوق , فدبرنا ألنفسنا من العلوق , العقوق 

إن كان و , أحسن املنازل يدلنا عىل , البد من عاقل : وقلنا , يف تدبري السفر 
ونكون قريب من البلـد , الذي به نسرتيح , أو شغل مليح , يف البندر مريح 

فام ظفرنا بأحد يف تلك الـبالد الـذي نحـن , ولو نغربل بالغربال , والعيال 
و حلمهم يف شباك الـصيد وبيـنهم وبـني الـدنيا حيـد ال , عن املراد فعلهم 

ثبـت يف العقـل أن  الذي وإنام, وال استطاعوا أن يظهروه , ن حيفروه  أعرفو
 :دولتهم سعدهم بالعدل وبعد 



 ٤
ذات فهـي , و دخلناهـا متـوهلني , فإنا نفذنا إىل الشحر متدهدهني 

ولكـن أهلهـا , و هي أرض كثـرية املـاء والطـني , غياض ونخيل و معايني 
وأهلها حيرضون , الدال عىل سبيل اهلالك , بزراعة التنباك , غريوا األمالك 

ال إذا كـان الـصيد إة عيش وال هناك لذ, يفهمون إال بالتعس وال , الدرس 
ويعزمك عىل , يلقاك ببعض امللتقاء , وإن جئت عند خري األصدقاء , فيش 

وإن , إن نطـق مـا أصـاب , وجيلس عندك كجلسة أبو زيد , الصيد والعيد 
وجيلـسون يف , غـري أهنـم يراعـون أوقـات الـصالة , خاطبته ما رد جواب 

وحيرضون احلـرضات يف املحـل , وخيتمون يف كل مخيس ,  ةءقرااملساجد لل
وإذا ظفـر بالعـدو , وال يسمع فيهم الـسعاية , ودولتهم له رعاية , األنيس 

 .حط عليه الرصف 
وشـاورنا كبـري , وال عاد عازه للمرسح , نحط يف هذا املطرح : فقلنا 

 .لألمر الذي فيه رشد , البلد 
 .مرادنا منها مدد , ضكم جتد هل الدنيا يف أر: وقلنا له 

و الــشتوت وهــي قطعــة مــن , إال ضــاعة املحاقــب مــا فيهــا : قــال 
 نـصف رطـل وغذاء اإلنسان فيها, ما فوقه عيب , وفيها عيب حرضموت 

 .ريب متر بال شك يف ذلك وال 
واآلن أوضـح , وأنت عندنا أحسن من غـريك , رضينا بشوك : فقلنا 

حيـث اجـتامع النـاس بعجـوز , ر إىل أي مكـان و اخرت لنا السف, لنا البيان 
والقناطري املقنطرة من الـذهب والفـضة , وجممع النساء والبنني  , الغابرين 
, والثـرواة والـورث , واألنعام واحلرث , واخليل املسومة الوافية , الصافية 



 ٥
ألنا فارقنا األهل واألوالد واجلريان والبالد وكل ذلك ألجل االجتامع هبا 

 .مكان كان بحسب األمكان : يف أي 
إنـام اهلنـد فيهـا , أما أنـا ال عاقـل وال لبيـب : فقال صاحب املشورة 

ومن , عند عباد الصليب , والدو والطيب , والعيش اخلصيب , العجيب 
أن ويأخذ ما سـمح مـن الـدنيا إىل , ويتطيلس يأخذ له سبحه , أراد يتنفس 

, هبا ارحة الشباك القتنـاص اصـحوأما العجوز حقيق أهنا هناك طا, املحيا 
وتوكلنـا عـىل رب , فركبنـا الـسفينة املاشـية عـىل املـاء , متكشفة من نقاهبا 

فوجدنا نظام املعامالت عنـد مـن , حتى وصلنا إىل بمبي , امء األرض والس
 .فطلبنا الود واجلميل , واأليادي , والدراهم حممولة , يزين 

وأيـن , ة  عن الـدنيا أيـن مثواهـابيل فسألناإىل ذلك من سما : فقالوا 
ويـصرب عـىل املـر  مـن أراد  , هي الفضاء اخلايل: ومساها فقالوا , صباحها 

فوقنـا يمطـر , ونلتفـت والربصـاد , و نحن نميش ,  فحزنا إىل رسة, احلايل 
, حتـى  كمـل الـصرب , وصربنا عـىل  هـذا  األمـر , األرض تنبت بام يرس و
فقـد عرضـنا , ا قارصين إال براقـع النـسوان م, دخلنا اهلند ونحن ذكران و

فـإذ هـي , حتى شفنا بندر رسة بالعيون ونخضع لكل دون , أنفسنا للهوان 
وفيها بروج و مروج ودنيا تروج فقلنا هاهنا , وعليها طالوة , بلد هلا حلوة 

و ما أطغها ,  بامللعونةنحل الربط ونجتمع  جواب الرشط وبكره إنشاء اهللا ,
 ه سـاعدكـام قـد , كروتساعدنا بامئة ألف , وإهنا تفعل لنا معونه ,  باخلنجرا
, واجتهدنا يف التدبري , ثم إنا شمرنا يف التدوير , وحيصل التيسري , من أيرس 

, نظرنـا أمامنـا ظلمـة  إذ,  رايـقوليلهـا , فبينام نحن يف ليلة قمرها شـارق 



 ٦
تـه فمهـا إىل فاحت,  وعىل رأسـها كمـه بيدها عىص,  ةفتأملنا فإذا هي حرم

 عليها مـن اتوالو, وكلام رمت من فيها بزقة , ونظرها يغمش الضوء  , اجلو 
عـىل القـوم , وهي قاعدة بيـنهم مـن غـري احتـشام وأمـره , أصحاهبا رفقة 

 .َّثم نظرة إيل  , فإذ هي عربة ملن اعترب , فأمليت فيها النظر , بالكالم 
,  الكريس و ت الرسيرونصب, اصطفيتهم لنفيس هؤالء القوم : وقلت 

 .َوصلك إلينا أو, وأنت ما أقمك علينا 
ِوحدك وأبـني لـك ِوسأبرك , ومقاساة ديون , رس مكنون : فقلت هلا  ِ

ثـم إهنـا , وأدور لك يف بري وبحـري , ين خرجت من وكري إف, ما عندي 
 .ضحكت حتى استلقت عىل قفاها 

, والـصحبة وتركت األهـل ,  ةلغرباّأنت كلفت عىل نفسك : فقالت 
, وال جيـي هـذا املكـان مـثلكم , ُوأنت بني ماءها ورعها ما ينكـر فـضلكم 

غدوا هبا وهـم , وأجددكم األولني , وأحوالكم حممودة , أمكنكم مقصودة 
ال يـأكلون , وال معاشها و ال ثياهبا و فرشـها , فام  نظروا إىل الدنيا , مقبلني 
وتسكنوا ديارهم , تتبعون أثارهم فام لكم ال , وال يلبسون النطاق , الرقاق 

. 
 :ِسأقر عليك هذه الصفحةو, مرادي املصفحة : فقلت 

ومـرادي , إىل هذه الفجاج , زعاج اعلمي أهنا قد عصفت يب ريح األ
و ما مجع , من هلا عاش مات , هيهات هيهات , وال أقدار للعالج , الزواج 

 .لت هلا يف صورة املداعب فامتث, وأما الفتيان فال تصلح  هلم الدنيا , فات 
 .ال ترديني خايب : وقلت هلا 



 ٧
 بندر رسةيف ,  عليك سورة أت فقد قر ال ترديني خايب: فقلت هلا 

كام أصـحابه , ُولو أتلفت فحكمي حكم أصحابك عامر , وال افتك منك , 
قبـضت ُ, فنهـضت بعـدها وثم إهنا عزمت عىل الرحيـل , ما صاهبم صابه 

 .بالذيل
 .ودنيا وإن كانت ملهية , د قبل الليل طاعة وال معصية العق: وقلت 
, ومن مراده يلعب يف امليدان , ومهري شديد , هذا يش بعيد : فقالت 

ويف الـرشيعة وإذا خطـب املـسلم املـسلمة فـال , ّيصلح الطاسة و العيـدان 
وأمـا أنـا , واملهر قناعـة مـا هـو بـضاعة , ينقص مهرها من مخسامئة  درهم 

ور ليس هو الذهب والفضة املـشهور فـذلك عنـدي كـام اهلبـاء مهري املذك
 .و أنت اسأل الغايب و احلارض , اعلم أن مهري مخس جواهر , املنثور 

ونحـن مـا نـسمع , هذا كالمـك عـىل تنكيـت وتبكيـت : فقلت هلا 
مـن عـشقني ال يقـول , ون مهري ثقيل إ: قد قلت لك , باجلواهر بالصيت 

, أركبتك متني , قبل طلوع الشمس , ة اخلمس فإن أحرض, كثري و ال قليل 
, وأطلعتـك عـىل مـا عنـدي , وكشفت لك فخذي , وأظهرت لك حسني 

 .فام أنت يل لظنني وال مضنون , إن مل حترض املضمون و
وأنـا مـا أقـدر عـىل , فإين عنها يف غشاء , ما هذه اجلواهر : فقلت هلا 

 .العشاء 
,  يف كل مسلم ومسلمة من أنثى أودعهن اهللا, إهنا مخس درر :  فقالت

 : البرش  و ذكركام يف حديث خري 
 .فهو زمام الوصل , العقل : الدرة األوىل 



 ٨
 .الدين فهو العقد الثمني : الثانية 

 .فهو صالح األشياء احلياء : الدرة الثالثة 
املروة فإن هبـا مقـام الفتـوة وقـد قيـل يف املـروة هللا در : الدرة الرابعة 

 :  قال الشاعر
ـــاة  بـــاملروة وهـــي تبكـــيمـــررت  فقلـــت  هلـــا ومـــا يبكـــي الفت
ـــت ـــا:فقال ـــيلمل ـــي وأه  دون خلـــق اهللا مـــاتوا ًمـــن مجيعـــا  ال أبك

 . والسلب السلمالنسب فهو : الدرة اخلامسة 
وال يـصلح , وال إفراط يف هذه العطايـا , املنايا وال الدنايا : فقلت هلا 

هـذا يش مـا جيـوز وال ِك عجـوز وِ, وأنت قـدربعد ظهور الشيب , العيب 
 إين بت طـول ليلتـي البـس ثم, ألجل الدنيا والفلس , أطيع هو النفس 

, هلذه الفتاة التي هـي أعظـم حمنـة , قصتي وخطتي وأفكر يف  , ثياب حمنتي 
 عندي أين أعود إليهـا ترجح و, ودقت األفكار , فلام أصبح الصباح بالنهار 

ابتـداءة , و منهـا أو اقـيض حـاجتي, ا عبـد وأكـون هلـ, َدا أي العجوز اجلر
 . من طريق اخلداع أجتنيها

 .ُلعلها ترحم اجلياع فلام وقفت عندها : وقلت يف نفيس 
, ومرادهـا اجلـواهر الـذي ال توهـب وال تبـاع , املتاع املتاع  : قالت 

ووجههـا مظلـم , وال ترحم مسلم , وقاطعة السري , فعرفت أهنا قليلة خري 
 .مشوه 

 .والتكسري والتحبري , ما احليلة والتدبري :  هلا فقلت
ًاحليلة ذرها واخلمس حطها طوعا أو كرها : فقالت  ً. 



 ٩
, اليـاس  الرتكـة أمخـاس ونكـون بـني الطمـع ونقتسم: فقلت هلا 
التـي , وتبقى لنا األربع اخلصال , الذي هو مجال األحياء , ونعطيش احلياء 

والبد يل ما أعطيش احليـاء فـال ,  و الساس والتي عليها املباين, عليها املنال 
فأعطيتهـا , ًخصوصا عند هذه األجناس , وبناقص احلياء بني الناس , باس 
 .وطيت الرأس ياء واحل

 .ّحجام و ال كناس : وقلت يف نفيس 
وبت عىل الطو وضـويت فـيمن , كتب احلياء يف قرطاس ا: فقالت 

 ضو. 
 .ونتعقب من التخليط , الصبح يستوي اجللجل وسليط : وقلت 

وأنـا قـابض , خرجت من املكـان , وملا طلع الفجر وسمعت األذان 
 .عىل الوعد 

و بايضوي اجلمعة ونخـزي , وهو يوم اخلميس , اليوم العقد : فقلت 
فـام , حـسبتها يف املكـان , وفجيـت إىل اخلـان , والشيطان التعيس , إبليس 
 . إال الدخان هوجد

وعزمـت عـىل , فـاقطرة دمعتـي , املـستعان صرب مجيل واهللا : فقلت 
, ولكني ذكرت العربون املعجل , من بلديت , وندمت عىل غربتي , رجعتي 

وقـد ,  إيـامن ومن ال له حياء مـا لـه, وهو احلياء الذي من انتزع منه تعطل 
يـدلني , ودورت عـىل مـسعد ,  بغرور الشيطان عىل ما كان, سيبت العنان 

 . لك بعد ما سألت عليها يف مجيع البالد وذ, عىل الطريق املبعد 



 ١٠
اسـتكريت تتـوه كلمـة إين  ثـم,  بـاد أرإهنا قصدت حيد: فقالوا 

حلتـى وصـلت إىل بلـد , مل أزل أتنقل وأفر كام العولة ,   اسم للراهونهندية
فمشيت بني الدهليز والبانيان , بلد الريح والصياح والضولة , نارص الدولة 

وكلمن , وال تلقا صديق وال محيم , سالم هناك ذميم واإل, ّوعباد األوثان , 
مـن األولـني , ويتبع سيد املرسـلني , وخياف رب العاملني , يغار عىل الدين 

واحلرمـة البـسة شـوالي , فال جيلس يف ذلـك املكـان اللعـني , واآلخرين 
 بـني , عكركه وكربة وجيمعـون , وهي شل احلامر ولبس الرجال , وصار

 . ةورشب اخلمر فصادفة اهلرة عىل غرة وسعفها أبو مرالزنا والربا 
يا ناقصة القول تركتيني يف اجلـول ال يل قـوة وال حـول و : فقلت هلا 

 .رشديت عني رشدة اجلراد واخليل اجلياد 
و إال  إن مرادك سـعف اجلامعـة حـط املهـر يف هـذه الـساعة: فقالت 

ت بالرساديل والقوم ارجع إىل بالدك أرض املجاعة والنوم يف القاعة فرصخ
ًالقوم املراذيل فاقبلوا عيل جيال بعد جيل  ّ. 

 .? مالك :  افقالو
 .أنقذوين من هذه اجلايرة : فقلت 

واآلخرة  وأنـا يف بلـدكم حمـصورة , طلبت مني خري الدنيا :  فقالت 
 .املظلوم بينكم منصور فتكلم لسان الدولة و

 .  الضولةوكثر: وقال مالك 



 ١١
 و تزوجناهـا عـىل ركـوب ملكناها النوايص فقدأما نحن : قال و

غرينا املعامالت وكتبناها سجالت فـإن أردت أن متـيل األكيـاس املعايص و
 .مثل الناس امش هلا عىل العني و الرأس 

 .ناس ونعطيها مطلوهبا يف القياس ال باس أحسن نقع مثل ال: فقلت 
بكـار و أنت شقيت العصا وكنت ممن عصا فال ختطـب األ: قالوا يل و

 .تقلع من هذه الدار 
ًيا أهل األقدار والرساديل الكبار نظرا بال اختيار ترضـون يل : فقلت 

شـاهد فقـد ركـب األخطـار و: بالعار والنار وال تنصتون لقـول املحـضار 
الـضامر بالكـسوة ومراده باأليسار ويعود إىل أهله وأبناه الـصغار األكدار و

 .د وضجوا بصوت شنيع فتكلموا بلسان واحد وقام من هو قاع
يا أهيا الرجل الوضيع و الغريب الضليع ما أنت كفؤ لسيدتنا : وقالوا 

الكبرية احلرة النويرة ملكة هذه اجلزيرة إما أن تسكت عن هذا النـبش  وإال 
 .أعطيناك البنش وارتفعت األصوات وانفتحت اللهوات 

 ولـو ما تستحي عىل نفسك تبخل عليها بخمـسك املطلوبـةأ: وقالوا 
طلبت منك مخس أخـر ابـذل ذلـك للمحبوبـة ثـم طمـرت اجلبـل عـىل 

 .الغارب
مـايل وهلـذا العـازب اخلـارب فطـار عقـيل ملـا رأيـت هـذه : وقالت 

 .العجايب ومما أنا له طالب فلام رأيتها سارحة ذكرة الليلة الراحية 
هلــا بانــشاور اخلــاطر وبــانعطيش املــرؤة وهــي الثانيــة مــن : وقلــت 

 .اجلواهر



 ١٢
إن كنت رايض يكتب بيننا اخلـط القـايض فكتـب بيننـا : الت فق

 .  ناجز هذا جايز  ابمطاخلط القايض وكتب
 .هذا قليل يف حق سيدة العجايز : وقال 

ًالنوم نسرتيح من اللغوب وغدا نظفر بالطلوب ثم إين : ثم إهنا قالت 
ا طلبت من اجلامعة إجازة وظننت أهنا تقىض العـازة وتـربي احلـزازة فقـامو

 .عىل اهلزازة واملزازة 
 . اإلقليمن اجلواد الكريم ال يوجد يف هذا إ: وقالوا 

إن أنت قصدت بـايب و لـذة بجنـايب أعطيتـك مخـس : وقال كبريهم 
 .ربايب

 .خري أن أبقى فقري وال هذا اليش احلقري وصربة عىل الرضاء : فقلت 
 يركـزون ً إن شاء اهللا غداءأليس عند العجوز البيضاء الصفرا: وقلت 

اخليام املنصوبة وحتصل الرطوبة ونتوىل الدنانري املسكوبة ونفعل كلمة عـىل 
ت نفسها وتزينت وظنت أين قادر عليها وال  ثم إن العجوز أخذ الغلمههذه

حسبت أهنا تلونت فإذا هي قد خرقت الصفوف و تركـت جـويف خمجـوف 
 .ومرجوف فسالت عنها املارد املتمرد 

 .? أتراها تقرب أم تبعد : فقلت له 
 كنت تفهم الكالم وأنت الناس احلـشام وال عـىل نظـرك إن:  فقال يل

غشاوة فرتاها نفذت إىل جاوة بالد السكر واحلالوة و الذي يف قلوب أهلها 
 .قساوة 

 .جزوين من الغرام وال عىل جاوة سالم : فقلت 



 ١٣
وقد قال احلبيب عبداهللا بن حـسني بـن طـاهر كـالم بـني ظـاهر 

 ولو أركب عىل محـاري, السناوة وال جاوة فمتى أسرتيح من العار واخلزي 
 .فتبعتها فلنالن ,  عري

 إليها يف أرسع فتجهرة,  فلبتميانيف سنغفورا  هي قبلك أو : فقالوا يل 
 .وقت 

إن مل جتدها هناك رس إىل و,  بتاوي وباكلنتان  إىلأهنا  سافرة: فقالوا يل 
,  يـسمعون هل جاوه مرضوب عـىل أذهنـم الأ تفوجد, سامران رشبون و

ونزلـت عنـد , فوضـت أمـري للحـي القيـوم فتحملت كثري من اهلمـوم و
جتده لئيم , ومن تظنه زعيم , فام وجدت غري بيت من املسلمني , املتوسمني 

وال يوفو من حقوق , ال يميزون بني الصحبة , ويف النار تلقى رجل كريم , 
لباس نـساءهم لبـاس و, و قوهتم قوت اجلذم ,   بيوت الغنمبيوهتم, القربة 
إن رغبت يف حمادثتهم مـا , مقطعات الرضوس , مكشفات الروس , الشتم 

 ,  ز خـارف ومـورانجيل وبلدهم فيها , وإن باحثتهم ما باحثوك , حدثوك 
وال حيبون , وعيشتهم نكدة , أيدهيم شديدة و, وال فيها رطب وال مناصف 

, ويسعون يف الطلـب , وال يزلون يف خبب ,  محيدة وال هلم سرية, العصيدة 
وفيهـا ضـياع , ملن ال حيسب املنقلب , وإن كان فيها ذهب , وتاليتها عطب 

, أوهلـا عـرب ,  وقـتهم يف تعـب و نـصب وأهلهـا دوب, الدين و النسب 
سـألتهم عـن و, فحاكيتهم بـالزمر املرمـوز   ماليوأوسطها مولدة وأخرهاو

 .العجوز 



 ١٤
فلفلفـت , هـي عنـدهم غايـة وهنايـة و, هنا يف رسبايـة إ: فقالوا 

 أيساريوأرجوه يف إعساري و, ورسحت يف أمان الباري , شعاري ودثاري 
عـىل قـصد , أضـممت العزيمـة و, و نفيس مستـضيمة , وأحوايل شتيمة , 

, وحـايل  وأنا أغـرب أدبـر, وأنا أغرب أدبر , فوصلت رسبايه , بلدي القديمة 
, ال رغبـة يف لقاهـا , لعبـد اآلبـق وأسال عـن ا, ضياق دخلت املو, مصفر 

وإذا جـاء , وأهل البلد يكرهـون الـضيف , كن جلواهري التي يف وعاها ول
 .طارش قاموا عليه بالسيف 

, ّحـرام عـيل زادكـم و,  ناس إين حرمت األكل يف بالدكم يا: فقلت 
 .أسالكم عن عجوز فرت مني مثل اخلطفة , وما قصدي إال قدر وقفة 

, ومن حبنـا هلـا فـوق الطاقـة , لعلك تسأل عن مغنية الفاقة : فقالوا 
وهي اجلليسة واألنيسة يف الليل والنهار , وعليها نتزاحم األخيار و األرشار 

 .و رواحها   مرساجهافام مرادك تسأل عن , 
 .ألجل جتديد نكاحها : فقلت هلم 

 .لتحصيل ما إىل ذلك من سبيل إال إن قدرة عىل ا: فقالوا يل 
 .? وما هذه األغراض : قلت 
, وتكثـر يف األرض األرتكـاض , إنك تقرظ العلم باملقراض : قالوا 

تكون هلوع جزوع و, و تفسح يف القنوع ,  القتاسوتفارق املدارس وحترض 
يـل ومتيس طـول الل, تعطيها حقها الثالث اجلواهر و, طموع مجوع سنوع , 

 .تظفر يف بلدنا بعقدها و, مرادها تشكها يف عقدها , ساهر 



 ١٥
أنتم حترضون للمـشاورة و, امجعوا بيني وبينها للمناظرة : فقلت 

عـىل , حتى مجعونا للكالم , فقاموا إليها يتهلهلون وهلا يدعون و يبتهلون , 
 .غري طعام 

ِأنت أخذت صالحي وفالحي : فقلت هلا بلسان إفصاحي  ِوحلـت , ِ
 قتنـاص ويـوم اال,  اخلـالص واليـوم يـوم, نجـاحي بيني وبـني مراحـي و

و قتلتينـي مـع , فقد قليتنـي يف املقـال , وال لش مني مناص , واألقتصاص 
واليـوم ال أنـا مـن , ٍوأخذت جواهري التي ال تباع ولو بثمن أغال , القتال 

, وتقـوم الوعـدة , واآلن عادنا باعطيش وحدة , و ال من ساحتي , راحتي 
وتقـع بيننـا , ِوإن أبيت شققنا اجلبـني ,   الرأس والعنيِفإن رضيت هبا فعىل

 .وقعة جنني 
 فـاء خـذين, وأشـل الـذي أفخـر , برشط إين القط وأختـري : فقالت 

 .وصالت وتكلمت , ثم إهنا تغيظت , وأيقنت بالتلف , األسف 
سلم , إن مرادك الركوب عىل ظهري , أهيا الصنكيع الفقري : وقالت 

وأوالدك , واجلس بني أهلـك ,  بالدك و إال فارجع إىل, ما بقي من مهري 
وأحواهلـا مقـرتة , ومؤنتها يسرية , وعيشتها هنية , إذا كانت رخية , فبلدك 

 .فاقنع فيها بخبز اخلمرية 
هذا أخر حمط فخذي مني النسب يف بـالد األرذلـني وهـو : فقلت هلا 

 احليـثِ بـرشط أن ال يكـون منـك هـرب لكن يف بالد آبائنا األولني حمفوظ



 ١٦
وأعـرف الفواضـل دي أرجع إىل العرب وحسبت أين رجل عاقـل مرا
 .ّل فكيف هان عيل بيع النسب وتبديل السخل بالرطب ئالفضاو

ُإن بغنت احلظوة عندي وبامتلك عقـدي ونقـدي خـل كثـر : فقالت  ِ
ِ بمعنى خل كثـر الكـالم وارم بنفـسك يف البـري ةالقيقري القيقري كلمة جاوي ُ ِ
ُ إهنـا حتركـت وهنـضت و هنـضت معهـا الـبالد واهنق كام تنهق احلمـري ثـم

واألسواق وغنـت بالبلهـم إليهـا , وصفقت معها البالد وامتألت املضايق 
باألشواق ودخل و تغلط عليهم الكيل واختلف األحـزاب مـن بيـنهم وال 

فـيام بيـنهم ٍنساب بينهم يومئذ وال يتـسألون وعرفوا زينهم من شينهم فال أ
يه راجعون والكالم واحلكم يف جاوه للكفـار والعـز يتواكلون فإنا هللا وإنا إل

 . }واهللا خيلق ما يشاء وخيتار{والرفعة للتجار والنساء يف جاوه هلن اخليار 
وأما العجوز التي عليها اللعنة جتوز بقيت تطالبني يف العقـل والـدين 
ًالذي هو غاية رضا رب العاملني وفكرة يف أمـري رسا وجهـرا فوجـدت ال  ً

نيا وال عيش األخر وعرفت أن الفاجرة مرادها تطفي املصباح معي يف الد
ّوترتكني يف ليل بال صباح فشق عيل جتهيز أمـايل و ضـياع أعـاميل و كـشف 

 .أحوايل لصالح بايل وبلبايل 
رجوعي من سفري بال منفعة و أنا ما خرجـت إال يف طلـب : وقلت 

 حـصلت كثـرية وال السعة و أتعبتني هذه الرذيلة وال قدرة عليها بحيله وال
 والـدخول يف إىل ركـوب البحـر العجـاجقليلة ولو إين قنعت ما احتجـت 



 ١٧
من الطمع افتضح وفارق الـسال والفـرح   لكنالعشوش مع الدجاج و

وشل اجلراب والقدح وقد طال التنفيذ والرتديد وخرج بنا الكالم إىل مـا ال 
املكـر و و قبل طلـوع الفجـر ألصـطناع الغـدر نريد ثم إن العجوز غبشت

 .لزجر عزمت عىل السفر  البحر فزجرتني أعظم ا
ّ القدر حتسب أنك متزوج  عىل قبل ما تـسلم املهـر مبضعيا : قالت و
 إصالح األمر و انرشاح الصدر فقص أثري فإين سـابرة إىل إن مرادكواآلن 

 .أم الدنيا مرص 
أهيا الناس هل سمعتم اخلسيسة القاهرة النحيسة هل عنـدكم : فقلت 

 .ن حيلة م
 .حيلتنا يف هذا اليشء قليلة : فقالوا يل 

 .لوال جواهري يف كيسها لرتكتها ها و أباليسها : فقلت 
 .ما الشور و الراي : فقلت 

الشور  إنك تسري تتبعها إىل مرص لعلك تتفق هبا حول : ثم إهنم قالوا 
نوصـيك يف مجيـع جتتمع بأصحاهبا هناك بعد العـرص وباب النرص فإهنا قد 

 .أمورك بالصرب 
 عليهـا اقـروفعسى أظفر هبا وأعرصها عرص وأدعوا بالنرص : فقلت 

بينهـا كـالم سورة النرص وسورة احلرش واحجر عليها حجر ويكون بينـي و



 ١٨
ِفصل وعادنا أرهن عندها العقل فـإن غالـب النـاس مقايـسني أين قـد  َ ِ

 .أعطيتها الدين 
قع لـك  التـزويج هبـا ًأنت رابح وفايز بكـل املـصالح إذا بـاي: فقالوا 

بذات اللون البهيج فأمورك سهلة وال عاد فيها وهلة و إذا ما عاد يف الزواج 
 .ًدخلة وال خرجة فسلم هلا مخسا معجلة بال مهلة 

 .  الفتياءَّتشريوا عيل هبذا أهيا : فقلت 
أما املال والبنون زينة احلياة الدنيا وإن كنت يف غاية اإلذالل فام : قالوا 
 زماننا هذا املال ألنه يزين به الرجال ويعز األنذال وحيبب األبطـال أعظم يف

وهو املنا والسول عىل كل حال وصـاحب املـال يف غايـة الكـامل وإن كـان 
 ولكـن مـن هلـم اآلثـار املحمـودة انتفـاعقارص البـاع وال منـه معونـة وال 

 واملشاهد املعـدودة ومقلـني عـىل الـرب واإلحـسان وزاهـدين يف الفـان وال
يغرهم االفتتان وال يأخذون لومة الئم يف رضاء الرمحن وال يضحك عليهم 
سلطان وهم العلامء األعالم أهل رصير األقالم القائمني يف طاعة املوىل عىل 
األقــدام حيللــون احلــرام وجيتنبــون املعــايص و اآلثــام ويطعمــون الطعــام 

 .ويصلون بالليل والناس نيام 
اء العجوزالفتانـة الـساحرة الـشيطانة البد يل مـن املـسري ور: فقلت 

 .ُفدخلت مرص و سألت عن الرقطاء 
 .?أين قدمها أخطاء : وقلت 



 ١٩
 وهلـا عـىل شـاطي النيـل مـأو فقالوا إن هلا باب النـرص مثـو

فتجهزة من ذلك احلني وقصدت خارج السور فإذا هي قاعدة بني الربوج و 
 . ديواهنا املرفوع عندها األتراك و العلوج فتخطيت تلك اجلموع و دخلت

ّ نـسيتيني املعـروف واملعرفـة و عرفتينـي تلفـةيا شومة يـا : فقلت هلا 
ّبالوجوه املختلفة و نقضتي العرا و صريتيني إىل الور و أدخلتيني يف بحـر 
الغرام و اهليام وال بلغت منك املرام وندمت عىل ما راح من اجلواهر املـالح 

فالح وال يل إال عقيل ودينـي فهـو يل الذي من ضيعهن ما اسرتاح و ال معه 
كمصباح لكل خري هيديني وهذه البلد املعتمد فيهـا احلـاكم الـذي يكـشف 
املظامل يصلح بيني و بينش أو يرد منك قرة عينـي فحـرضنا عنـد احلـاكم يف 

ــع  ــةالقلعــة احلــصينة ذات املن   فوجــدناهم عــىل الكــرايس واألرسة الزبين
ًتمرة و إذا نظـرة يمينـا و شـامال  نظـرة واملركب يف شاطي النيل جارية مـس ً

البضائع و األمـوال واخليـول املـسومة والثغـور املتـسمة وفيهـا مـا تـشتهه 
األنفس وتلذ األعني وكل يوم أربعامئة مركب تنزل ومثلهـا تـدخل ومثلهـا 

سائر  إىل بلدان األفرنج وأخاستشحن وغالب شحنتها من القمح واحلنطة 
ا مجعتم اهبطوا مرصا  فإن لكم ما سألتم فتداعينا بلدان الناس  ولو مجعتم م

قعد من قعد و قام من قام وكل مستمع للكالم  واحلشاميف املقام عند الناس 
 . أعيان البالد وو حرض احلاكم 



 ٢٠
تظفر باملراد والزاد و املزناد وهذه أصناف اخليور وهـذه : وقالوا 

ل فاثبـت يف املكـان التحف والرسور فال تقوم وال تثور ومن حتتك شط الني
وال متيل علينا لك نحرض الصحون والصحاف ونطـوي معـك يف املطـاف 
وندخل البساتني الظراف و نجي من حديقة إىل حديقة ألجل  نأخذ بخاطر 
ٍاألم الشفيقة وهي لك من كل حزن مسالة وأنت ال تركز املخـالة وال تقـل 

 .يف هذا الزمان يضيع اله اله و أما العقد فقد عزم عىل التوديع ومن ادعاه 
ف و تأخـذون عقـيل الـذي بـه إين بن هاشـم أترمـوين بـالتل: فقلت 
ن ويف هذه البلد احلكـم واحلكمـة ترموين باهلوان وأنا فالن بن فالالرشف و

 .فيها علامء األمة و
أما العقل فام جيد فيه مشري وال شويرا دخلفـي هـذا املـذهب : فقالوا 

عندها قبل أن تـروح وتـذهب و إن واسحب كام من سحب وارهن عقلك 
سيبتها ال شك أنك تتعب واحلال أين نشبت بني العقال واجلهـال وال خطـر 

 .يل هذا وال مر عىل بال 
ُما  ظننـت أن هـذا عـرفكم وال حتقـق يل أن هـذا وضـعكم : وقلت 

ومرادكم أن أعطيها عقيل و أبقى خبيل وأكون بني أبنا جنيس رذيل فحسبنا 
 إال وما متاع احليـاة الـدنيا يف اآلخـرة إال قليـل ومـا هـذه اهللا ونعم الوكيل

مصيبة ما بعدها من خيب اهللا الكاهنـة و مـا عنـدها فلـام سـمعت كالمـي 



 ٢١
وأفتهم هلـا مقـصودي ومرامـي اهتـزت وتزعـزت و إىل إقلـيم الـروم 

 .عزمت ثم إين وثبت كاألسد البطل 
ا بحق من خلق اإلنسان من عجـل مـا تـرسحني بحقـي وأنـ: وقلت 

ِأشوف و ال أرضا تلعبني يب بني الصفوف أما علمت أين املحضار املوصوف 
 .ِأما أنت فعند األخيار مبغوضة وال تسوي عند اهللا جناح بعوضة 

حجتك منقوضة وعـصاك مـشظوظة ثـم إهنـا قامـت : ثم إهنا قالت 
وقاموا معها العرب و دقت معها اخلانات والنوب والنـاس خلفهـا هرولـة 

ا قبل أن خترج و إال من الباب تدرج أ و تلج يف األرض أو يف وخبب فتلقيته
 .اجلو تعرج فمسكت بذيلها 

ًمهال ال مرحبا ًبك وال أهال بانحط العقل عند رجل عدل : وقلت  ً. 
قول فصل ما هو باهلزل قدرنا يف البلد التحيف النضيف عىل : فقالت 

العقـل عـىل رجل أمني و عفيف فـام وجـدنا إال احلـاكم الثقيـف ورهنـت 
 .الرتايض 

وكييل القايض برشط يكون قبل غروب الشمس ويف هذه : وقلت هلم 
الليلة العرس ويكون جلويس يف هـذا البـستان ويل مـن وايل مـرص األمـان 

 . إثنانواملالبس احلسان من كل جنس 
يكون الليلة الزفاف و الـزفني والعقـل يف الطـني يف الـرتاب : فقلت 

ك وال وهم و بقي من اجلواهر سهم و هـو الـدين دفني وال بقي يف ذلك ش



 ٢٢
املصون و اجلوهر املكنون وكاد و احلارضون أن يغبطوين عىل ما نلت و 

ًهينوين بام ظفرت و أنا منتظر العشاء والقهوة فلبثت قليال فإذا بامللعونـة قـد  َ
 .حلت احلبوة وفرة كأهنا حثوة 

عنـي إىل الـروم هبـا أهيا الرجل املحروم واجلاهل املغـروم اتب: فقالت 
سلطان ملكه منظوم وال هو جاهل وال ظلوم فطار عقيل و حار لبي وقلبـي 

 .وبت طول ليلتي أمهر وأصبي 
يل نفيس أهيا املظلوم ال تكلف األحـزان واهلمـوم وفوضـت : فقالت 

 .أمري للحي القيوم 
 .َّاشريوا عيل بالصواب ولكم األجر والثواب : فقلت للحارضين 

ر أنك تتبع احلرة احلسناءألجل حيصل لـك الـسول واملنـا فقالوا الشو
ُفطلعت يف قاري الدخان ألجل عجوز الـشيطان فلـام وصـلت اصـطنبول 

 عظيمـة و اخلالئـق فوقهـا بـضبجبةًدرجت يف البلد عرضا وطول فإذا أنـا 
 .مستقيمة فسألت بعض الناس املجتمعني 

 سـامعني وهليبتهـا ها نحن عىل حال الدنيا واقفني و ملا تقولـه: فقالوا 
خاضعني وألمرها طائعني ثم إين اخرتقت الصفوف وأميش بينهم حمـروف  

 .إىل أن استقر يب الوقوف فغامزهتا برمي الدفوف 
املستعجل امللهـوف أمـا تـراين بـني هـذه اجلمـوع وأحبـايب : فقالت 

 .وأصحايب تدرح حويل وتلوع فام أظنك إال خبيل وأدبك قليل 



 ٢٣
ِت اخلري و كثري الضري ما يكفيك ما قـد فعلـت هلا يا قليل: فقلت  ِ

ِوكم أوعدتيني وخلفت فام هذا فعل عوايـد النـاس الزيـان بـل هـذا فعـل 
 يا حاش الناس يا فتـاة فـال خـري يف بداةاخلساس الشيان واآلن ما لش مني 

 .مقاربتش ونكاحش وقد قنع منش خاطري فردي يل جواهري 
 هووله واتبع وال تتبع هو ال تعجل وتنطبع فاسمع ما أق: فقالت 

نفسك فتضيع بومك وامسك و متسى نادم عىل فعلك القبـيح فاصـرب عـىل 
 .التعب أن شئت تسرتيح 

 .أما أنا قد أعطيتش جواهري األربع : قلت 
 .فكيف عادك تطمع يف اخلامسة : فقالت 

 .من باع احلصان معاد باال بالرسح والعنان : وقد قالوا العرب 
ــا  ــت هل ــ: فقل ــواب م ــتحرميني ث ــاثرة و س ــا الع ــي ي رادش هالك

الدنياواآلخرة اآلن بانتحاكم أنا وأنتي عند أعيان الـبالد إمـا فـراق بينـي و 
ُ فنصبنا احلكام وقمنا عىل األقدام فأنا ادعيت بام قدمت وما إال سدادبينش و

 .أخرت فجوبت ولكنها افرتت وأنكرت 
ا بـني يـدهيا و إنـك أهل احلكم كيف نحكم عليها و نواصـين: فقالوا 

تزعم أنك سيد ذو عفاف أما جدك عيل فقد طلقها ثالث بال خالف فكيف 
 .ال تتبع جدك فقم وهنض يدك 



 ٢٤
كالمكم صادق وأنا بام قلتوه واثق ولكن أنـتم اخرجـوا : فقلت 

 .جواهري يف كيسها 
 .خيار العطايا بروسها : وقد قالت العرب 

 .ية نحن نطلب ذلك منها إن هي راض: فقالوا 
أمـا كـوين للمحـضار وافيـة مـصافية هلا أيتها الـدرة الغاليـة : فقالوا 

البسيه من جودش حلة ضافية لعله يفوز بالسالمة ويرجع إىل أهله و وطنه و
 .بالعافية أو ردي جواهره 

دعوه يعود إىل بلده و يده خالية ألنه رجل من البادية و تربى : فقالت 
 .بني املاشية 

ن هاشم املجروب دعوين أذبحها بخنجري املشطوب أنا ب: فقلت هلا 
فلام سمعت كالمي اخلاينة املـشهورة و احلمـد هللا عـىل الـسالمة وال عليهـا 

 للمحضار من ركـوب البحـار وسـري الليـل والنهـار يف ندامة هذا ما جر
 .الربور و القفار  

يـا نتهت املقامة املباركة نفع اهللا بصاحبها املسلمني يف الـدارين آمـني ا
 رب العاملني و صىل اهللا عىل سيدنا حممد و اله وصحبه وسلم 

 متت
  هـ١٣٩٧ شوال ١٦بتاريخ 

 بقلم العبد الفقري إىل اهللا أمحد بن حممد باسودان



 ٢٥
 واملسلمني أمجعني غفر اهللا له ولوالديه

 آمني
 

    
  

                            
 
 


